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BRZ.0002.11.2013 
Protokół  nr XXXVII/13 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 28 listopada2013 r. 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 28 listopada 2013 roku o godz. 15:00. 

Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim 

przy  ul. Pszowskiej 92a.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy 

obecności stwierdził wymagane quorum. W momencie otwarcia sesji obecnych było 22 

radnych, zaś w trakcie obrad liczba radnych zwiększyła się do 25 radnych. O swojej 

nieobecności poinformował radny p. Dawid Prochasek.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powitał radnych, przedstawiciela 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, kierowników powiatowych 

jednostek organizacyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego, a także przedstawicieli 

mediów oraz mieszkańców Powiatu.   

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Ad. 2  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował, że  porządek obrad  został 

dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 

Porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVI sesji.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Ochrona środowiska :  

a)  informacja o stanie środowiska na obszarze Województwa Śląskiego, 

b)  informacja o realizacji zadań  z zakresu ochrony  środowiska i przyrody na terenie  

 Powiatu Wodzisławskiego. 

7. Rozpatrzenie skarg : 

a) na działalność kierownika jednostki organizacyjnej  – Dyrektora Zespołu Placówek  

   Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

b) na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego  
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   Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim.  

8. Działalność kulturalna  i sportowa prowadzona przez Starostwo Powiatowe.  

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych 

im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej  w skład Zespołu 

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92, 

b) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Wodzisławiu  Śląskim,  

wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich                                   

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, 

c) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                              

i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok 

obrotowy 2013, 

d) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad 

zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 

trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, 

e) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                             

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za I półrocze roku 

budżetowego, 

f) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów  aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego, 

g) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych,  

h) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2014 rok”,  

i) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia                  

21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023,  

j) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia  

21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 roku 

wraz z załącznikami, 

k) wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego poręczenia 

kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 zł planowanego do 
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zaciągnięcia przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                         

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,  

l) wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Andrzeja Korbicy, 

m) odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego                         

   Pani  Katarzyny Brachmańskiej. 

10. Przeprowadzenie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego:  

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego  

  w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, 

b) przeprowadzenie głosowania tajnego,  

c) przedstawienie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu  Wodzisławskiego 

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

12. Wnioski i oświadczenia radnych. 

13. Informacje bieżące.  

14. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.  

             

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że porządek obrad XXXVII sesji radni 

otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych wniosków 

o jego zmianę.  

Wniosków  o zmianę porządku obrad nie było.  

 

Ad. 3  

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że  protokół z poprzedniej sesji  został 

przygotowany i wyłożony do wglądu w terminie określonym w Statucie Powiatu 

Wodzisławskiego.  Uwag do protokołu nie zgłoszono.  

Następnie Przewodniczący Rady p. E. Wala przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

protokołu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół Nr XXXVI/13 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu                   

31 października  2013 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu. 

Przedstawił również treść odpowiedzi na interpelację p. Piotra Cybułki  w sprawie 

ukrywania przez Starostę istotnych informacji o nieprawidłowościach finansowych ZPSWR 

w Wodzisławiu Śląskim. Tekst odpowiedzi jest załącznikiem nr 4 do protokołu.  
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Ponadto rozszerzając poszczególne punkty sprawozdania  w kwestii udzielenia pożyczki 

Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na 

spłatę zobowiązań Zakładu, powiedział, że pożyczka ta została udzielona w związku                    

z wnioskiem Dyrektora PP ZOZ, wskazującym iż problemy z regulowaniem zobowiązań 

wynikają z trudnej sytuacji finansowej Zakładu spowodowanej wieloletnią praktyką 

jednostronnego ustalania przez NFZ limitów na poszczególne rodzaje świadczeń                         

w oddziałach szpitalnych oraz w poradniach specjalistycznych nie uwzględniając 

propozycji PP ZOZ-u zawartych w składanych ofertach. Dyrekcja Zakładu systematycznie 

występuje do NFZ z wioskami o renegocjacje kontraktu oraz zapłatę za wykonane 

świadczenia ponad limit określony w umowie. Pomimo wielokrotnych pism oraz 

osobistych wizyt Dyrektora Zakładu w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia PP ZOZ posiada informację, że w roku bieżącym może nie uzyskać 

zapłaty nie tylko za wykonane ponadlimity, ale nawet za świadczenia ratujące życie w 

Oddziale Neurologicznym. Mając powyższe na uwadze Zarząd podjął decyzję o udzieleniu 

pożyczki dla PP ZOZ. 

W sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski – Dom Pomocy 

Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach wniosku o dofinansowanie ze środków 

PFRON realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej 

im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach” oraz zabezpieczenie środków finansowych                    

w wysokości 750.000,00 zł w ramach wkładu własnego, dodał, że zadanie to polegać 

będzie przede wszystkim usunięciu obecnych barier architektonicznych 

uniemożliwiających korzystanie z łazienek osobom niepełnosprawnym, szczególnie na 

wózkach, a tym samym pozwoli na utrzymanie wymaganego standardu. Zadanie 

realizowane będzie w trzyletnim cyklu, w latach 2014–2016, a zabezpieczenie wkładu 

własnego będzie realizowane po 250.000,00 zł w każdym roku realizacji zadania. 

W sprawie zmiany uchwały nr 824/2013 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 

sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 

Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Miasto Wodzisław Śląski  

z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych powiedział, że Miasto 

Wodzisław Śl. przeznaczyło kwotę 15.000 zł na realizację następujących zadań na 

drogach powiatowych: „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego w Wodzisławiu 

Śląskim”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: „Przebudowa 

drogi powiatowej 5002S- ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim”. 

  Jednakże w dniu 31 października br. Rada Miejska Wodzisławia Śl. zadeklarowała 

zwiększenie ww. kwoty, a także wyraziła wolę współfinansowania dodatkowego zadania 

dotyczącego wykonania odwodnienie ul. Chrobrego i tym samym zadeklarowany udział 
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finansowy Miasta Wodzisławia Śl. zwiększył się do kwoty 30.000 zł. W związku z tym 

zaszła potrzeba, aby dokonać zmian w uchwale Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia tej 

pomocy finansowej. 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Międzygminnym Związkiem 

Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim na nieodpłatne przekazanie przyłącza 

wodociągowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1 dodał, że w związku                     

z rozbudową Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego zaistniała konieczność 

przebudowania przyłącza wodociągowego, w celu zapewnienia wydajności instalacji 

przeciwpożarowej dla rozbudowywanej placówki. W ramach prac budowlanych                            

w październiku br. wykonano stosowne przyłącze, jednak przed jego uruchomieniem 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wystąpiło o nieodpłatne przejęcie przyłącza 

wodociągowego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim, gdyż do jego zadań należy eksploatacja i konserwacja sieci oraz 

przyłączy wodociągowych, a także  administracja całą siecią. W związku z tym zaszła 

potrzeba, aby Zarząd wyraził zgodę na zawarcie stosownej umowy pomiędzy 

Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim,                              

a Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. 

 
Następnie Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił informację                            

o przeprowadzonych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego, która jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 5  

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

wpłynęła interpelacja p. Jadwigi Wojaczek w sprawie wycięcia drzew przy ulicy 

Powstańców w Skrzyszowie.  

 

P. Piotr Cybułka przedstawił: 

- interpelację w sprawie sytuacji finansowej i planowanych działań naprawczych w PPZOZ 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, która jest załącznikiem nr 6 do protokołu, 

- interpelację w sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 31 października 2013 roku w 

sprawie ukrywania przez Starostę istotnych informacji o nieprawidłowościach w ZPSWR 

w Wodzisławiu Śląskim jest załącznikiem nr 7 do protokołu,   

Interpelacje w formie papierowej zostały złożone w Biurze Rady i Zarządu w dniu                        

2 grudnia 2013 r.  

- zapytanie w sprawie wydanych przez Starostę pozwoleń na budowę sklepów 

wielkopowierzchniowych. Prosił o podanie informacji, czy wydane zostało pozwolenie na 

budowę tego typu sklepu, który ma być zlokalizowany w Radlinie przy ulicy Orkana oraz 
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podanie nazwy sieci handlowej. Zapytał, czy jest z tym związane porozumienie                     

z Miastem Radlin na remont odcinka tej ulicy. 

 

P. Ireneusz Serwotka w swoim wystąpieniu nawiązał do zapytania postawionego na 

poprzedniej sesji. Powiedział, że udzielona odpowiedź nie zawiera satysfakcjonującej 

informacji. Zwracał się bowiem o przedstawienie procedury zawierania porozumień 

pomiędzy Powiatem, a gminami dotyczących wspólnej realizacji zadań drogowych. Ze 

sprawozdania z prac Zarządu wynika, iż w dniu 20 listopada br.  Starosta upoważnił  

Wicestarostę do udzielenia odpowiedzi. W otrzymanym pismie o procedurze  zawarte jest 

jedno zdanie. W związku z powyższym wniósł ponownie o przedstawienie procedury 

zawierania porozumień z poszczególnymi gminami Powiatu Wodzisławskiego  oraz              

o wyjaśnienie czy w budżecie tegorocznym każdorazowo porozumienia były realizowane 

zgodnie  z ustalonymi procedurami.  

 

Ad. 6 

a) Informacja o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska  jest załącznikiem nr 8 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że  w ostatnich dniach wpłynęła                            

z WIOŚ w Katowicach publikacja zatytułowana „Stan środowiska w województwie śląskim 

w roku 2012”. Materiały są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu.  

 

P. Andrzej Szczygieł - Inspektor WIOŚ przedstawiając prezentację multimedialną 

przekazał informacje w temacie stanu środowiska na terenie województwa Śląskiego                  

w roku 2012.   

Powiedział między innymi,  że w roku ubiegłym w przeciwieństwie do lat poprzednich, na 

obszarze województwa utrzymywała się bardzo dobra jakość powietrza w zakresie tlenku 

węgla jak i benzenu. Gorzej sytuacja przedstawiała się  co do zawartości dwutlenku siarki 

i w tym  zakresie wydzielone są dwa obszary to jest Żywiec oraz aglomeracja rybnicko – 

jastrzębska.  Zawartość  dwutlenku azotu  przekroczona została w obrębie Częstochowy i 

w aglomeracja górnośląska. Na wysoką  zawartość dwutlenku siarki  ewidentny wpływ 

ma niska emisja, z kolei na  dwutlenek azotu – transport.   

Bardzo zła jest jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Wszystkie stacje 

wskazują na przekroczenie dopuszczalnych wartości rocznych lub w zakresie ilości dni o 

tej wartości. W ostatnich kilku latach są one przekroczone na większości obszaru  

województwa. Nie zostały przekroczone jedynie na stacji w Złotym Potoku, lecz 

odnotowano  tam 35 dni z przekroczeniem wartości dobowej. Na stacji w Wodzisławiu 

Śląskim stwierdzono najwyższe roczne stężenie pyłu wynoszące 65 mikrogramów na 
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metr sześcienny. Potwierdzony jest wpływ sezonu grzewczego na wyniki średnioroczne.  

Stężenie benzopirenu również zostało wielokrotnie przekroczone w stosunku do 

dopuszczalnej wartości.  

W zawartości ozonu przekroczenia związane są z wysokimi temperaturami i 

nasłonecznieniem, im więcej w powietrzu jest azotu stężenia ozonu są wyższe.   

W zakresie metali zawartych w pyle  takich jak arsen, kadm, nikiel, ołów  ich zawartość 

mieści się w dopuszczalnych normach, co potwierdza, iż wpływ przemysłu na jakość 

powietrza jest zdecydowanie niższa.   

Na podstawie wyników odnotowanych na stacji w Wodzisławiu Śląskim, na jakość 

powietrza  w mieście ma wpływ zabudowa na tym obszarze. Stwierdza się również, że 

jedną z najbardziej obciążonych zanieczyszczeniem jest stacja w Rybniku. Na stacji 

manualnej w Godowie – wyniki chociaż są lepsze od zanotowanych powyżej wartości  są 

wyższe od dopuszczalnych norm dla pyłów zawieszonych. 

Na podstawie wszystkich danych zebranych przez WIOŚ wysuwa się wniosek, że 

większość gmin na terenie województwa nie realizuje programów ochrony powietrza. Jeśli 

sytuacja nie ulegnie poprawie, wówczas nie będzie szans do  2020 roku doprowadzić do 

poprawy stanu powietrza. Ocenił, że podejmowanych prac w zakresie ochrony powietrza                         

w powiecie wodzisławskim jest zdecydowanie za mało. WIOŚ ma uprawnienia do 

przeprowadzania kontroli, i na tej podstawie planowane są one we wszystkich gminach, 

w których wyniki jakości powietrza są złe i prace prowadzone są w niewielkim zakresie.  

Inspektor WIOŚ zaapelował o intensyfikowanie działań w zakresie poprawy jakości 

powietrza.  

Kontynuując powiedział, że kolejnym problemem jest brak uregulowań prawnych                        

w zakresie dopuszczalnych parametrów paliw dopuszczalnych do obrotu. Górnictwo 

wprowadza rokrocznie ponad 1 mln ton mułów węglowych. Głównymi odbiorcami są 

osoby indywidualne, stąd należy przyjąć, że większość jest spalana na terenie naszego 

województwa. WIOŚ będzie podejmował działania w kierunku wprowadzenia norm 

obowiązujących w procesie spalania węgla, zaś muły węglowe winny być spalane w 

obiektach posiadających  odpowiednie urządzenia.  

W temacie ochrony wód powierzchniowych powiedział, że lata 2010-2012 w zakresie 

oceny stanu jednolitych wód były pierwszą częścią 6 letniego cyklu gospodarowania 

wodami. Przeprowadzono badania w 201 punktach pomiarowych. Oceniono stan 

naturalnych wód płynących i sztucznych cieków wodnych. Badana była zawartość cynku i 

miedzi oraz zawartość rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczone zostały do substancji 

priorytetowych badanych oddzielnie. Sytuacja w zakresie potencjału ekologicznego nie 

przedstawia się źle, bowiem 30 % jednolitych części wód  jest dobry i bardzo dobry,                    

34 % to stan umiarkowany, słaby 23%, zły w 13% wód. W zakresie substancji 

priorytetowych sytuacja wygląda źle bowiem jedynie 13 jednolitych części wód osiągnęło 
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stan dobry, ponad 30 % nie osiągnęło takiego poziomu, co stanowi iż całość wód nie 

spełnia norm. W roku przyszłym prowadzone będą dodatkowe badania, aby określić 

przyczyny takiego stanu.  

W zakresie wód w obszarach chronionych, ujęciach wód, kąpieliskach sytuacja również 

nie przedstawia się dobrze, odpowiednich wód jest jedynie 58 w zakresie jednolitych wód 

powierzchniowych, w pozostałych wartości graniczne zostały przekroczone. W powiecie 

wodzisławskim przeprowadzono badania w 6 punktach Piotrówka - ujście do Olzy, Leśnica 

ujście do Szotkówki, Szotkówka ujście do Olzy, Olza ujście do Odry, Odra                                 

w Krzyżanowicach, potok Łęgoń I ujście do Odry. W zakresie elementów biochemicznych, 

chemicznych czyli potencjału ekologicznego najgorsza sytuacja jest w Leśnicy. Najlepszy, 

lecz umiarkowany stan wód jest w potoku Łęgoń I i Olzie. W wodach nie występuje 

kadm, rtęć  i pestycydy. Kontrola wykazała nielegalny wypływ ścieków komunalnych do 

Leśnicy, co przekłada się również na stan wód w Szotkówce, do której wpada.   

W zakresie zawartości siarczanów i chlorków notowane jest niewielkie przekroczenie 

wartości granicznych.  

W odniesieniu do wód podziemnych stwierdzić należy, iż sytuacja jest ustabilizowana, 

dominują wody dobre i zadawalające zarówno w monitoringu krajowych jak i 

regionalnym.  

Monitoring pół elektromagnetycznych wskazuje na  bardzo niskie poziomy w stosunku do 

dopuszczalnych wartości.    

Na zakończenie Inspektor poinformował, że w roku bieżącym przeprowadzono badania 

hałasu w Rydułtowch, wyniki znane będą w roku przyszłym.  

 

b)  Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody w Powiecie 

Wodzisławskim jest załącznikiem nr 9 do protokołu.  

 

W punkcie tym głos zabrał Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. Janusz 

Wyleżych przedstawiając zadania starosty jako organu  w zakresie ochrony środowiska.  

Powiedział, że są to typowe działanie administracyjne, określające tok postępowania dla 

osób fizycznych i prawnych, nakierowane na poprawę środowiska w zakresie gospodarki 

wodnej, gospodarki odpadami,  prawa geologicznego i górniczego, ochrony powietrza                       

i ochrony przyrody, nakładające obowiązki określone w przepisach ustaw.   

Poinformował również, że kontynuowana będzie w roku przyszłym realizacja programu 

utylizacji azbestu. Obowiązek całkowitego usunięcia azbestu  określony został na rok 

2032, w gminach na terenie Powiatu  pozostało 2405 ton. Biorąc pod uwagę ilość 

utylizowanego azbestu w ciągu roku, prognozuje się, iż w ciągu 10 lat powinien zostać 

całkowicie usunięty z obiektów w Powiecie.  
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Nawiązując do wystąpienia przedmówcy Naczelnik podkreślił, iż pomimo wielu 

przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej sytuacja wód w Powiecie uległa 

pogorszeniu.  

Następnie powiedział, że przeprowadzono na terenie powiatu badanie gleb na obecność 

metali ciężkich, kwasowości i zasobów glebowych. Wyniki wskazują, że gleby są w 

dobrym stanie, jedynie w 3 punktach zostały przekroczone normy na obecność metali 

ciężkich.  

Opracowanie jest dostępne w Biurze Rady i Zarządu.  

 

W dyskusji głos zabrali:  

P. Daniel Jakubczyk w temacie jakości wód powierzchniowych zapytał, czy rzeki 

Leśnica, Odra, Olza są bezpieczne dla uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz zwrócił się 

o porównanie stanu do lat poprzednich. 

 

P. Andrzej Szczygieł -  Inspektor WIOŚ odpowiedział, że WIOŚ bada skład wód pod 

względem chemicznym i biologicznym i stwierdzić należy, iż ich jakość nie jest dobra. 

Trudno jest ocenić czy mogą wystąpić konsekwencje zdrowotne w sytuacji niefortunnej 

sytuacji z udziałem osoby, która będzie miała kontakt z wodą. W wodach nie ma  

substancji, które stanowiłyby zagrożenie, natomiast na temat jakości wód pod względem 

epidemiologicznym winny wypowiedzieć się odpowiednie służby sanitarne.  

 

P. Grzegorz Kamiński  na podstawie informacji o przyjętym przez Sejmik Województwa 

Śląskiego programie naprawczym ochrony powietrza, zwrócił się o przybliżenie informacji 

na temat gmin objętych programem i zakresem jego działania.  

 

P. Andrzej Szczygieł - Inspektor WIOŚ odpowiedział, że program przyjęty w 2010 

roku dotyczy gmin, na których wystąpiły największe przekroczenia dopuszczalnych norm. 

Obejmuje on zadania maksymalnej likwidacji starych palenisk domowych, całkowitego 

wyeliminowania spalania odpadów w piecach, podłączenia maksymalnie największej 

liczby budynków do sieci zbiorczej oraz zadań termomodernizacji obiektów jak również  

odnawialnych źródeł energii.  

Analiza wskazuje, że jest niewiele liderów w realizacji programów, gminy są                             

o zróżnicowanej liczbie mieszkańców, co przekłada się na ilość zlikwidowanych palenisk, 

czy też ilość nowych instalacji grzewczych.   

Program przewiduje zrealizowanie wszystkich prac w terminie do roku 2020 oczekując 

efektów w których bez względu na  warunki atmosferyczne w ciągu zimy jakość 

powietrza powinna być dobra. Brak wiatru, niskie temperatury powodują przekroczenie 

dopuszczalnych norm, utrzymywanie takich warunków przez kolejne dni  powoduje 
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przekroczenie pyłu zawieszonego nawet do 1000 mikrogramów na 1 metr3. Program 

dotyczy indywidualnych nieruchomości, ale również zakładów, których funkcjonowanie 

oddziałuje na jakość powietrza.  

 

P. Łukasz Krzyształa – nawiązując do informacji o działalności kontrolnej WIOŚ,   

zapytał o wyniki kontroli w zakładzie „Kaczyna” w kontekście ujawnienia zakopanych 

odpadów poubojowych. Zapytał, czy po okresie 2 letnim od ujawnienia składowiska 

przeprowadzane były kontrole w zakresie skażenia gleb i zagrożenia epidemiologicznego.  

 

P. Andrzej Szczygieł - Inspektor WIOŚ odpowiedział, że sytuacja nie była aż tak 

tragiczna jak przedstawiona przez środki masowego przekazu. Odpady były zakopane 

przed wielu laty, stąd też były w stanie daleko postępującego rozkładu. Nie stwierdzono 

bezpośredniego zagrożenia dla wód podziemnych.   

 

P. Dawid Topol – nawiązując do  położenia naszego powiatu w rejonie Bramy 

Morawskiej i zalewu Rybnickiego zapytał o wpływ obydwu czynników na zanieczyszczenie 

powietrza. Nadmienił również, że źródła ciepła stosowane w naszym rejonie emitują 

zanieczyszczenia do powietrza. Oprócz „domu pasywnego” nie ma innej technologii, która 

nie powoduje żadnej emisji Z tego też względu prognozowanie, iż w 2020 roku powietrze 

winno być czyste bez względu na stan wiatrów może być nieosiągalne.  Dodał, czy 

właściwe byłoby podjęcie działań, które przyniosłyby wcześniejszy efekt np. wentylacja 

mechaniczna.   

 

P. Andrzej Szczygieł - Inspektor WIOŚ powiedział, że po ubiegłorocznej sesji w 

temacie ochrony środowiska  pojawiły się informacje prasowe  o rzekomo gorszej jakości 

powietrza ze względu na bliskość zbiornika Rybnickiego, czemu zaprzeczył.  

W temacie wentylacji powietrza powiedział, że jest to temat dla instytucji badawczych, 

gdyż jest to kwestia konwersyjnego przemieszczania się powietrza, zagadnienie które nie 

będzie rozstrzygnięte w wyniku pomiarów prowadzonych przez WIOŚ, bez badań 

naukowych.  

Powiedział, że w świetle prognozowanego na rok 2020 zrealizowania programu stwierdził, 

że osiągnięcie celu to praca na ogromną skalę, ogromne pieniądze z sukcesywnym 

zmniejszaniem zanieczyszczeń.    

 

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala – podziękował Inspektorowi WIOŚ za udział 

w sesji i przedstawienie informacji, a za jego pośrednictwem podziękował wszystkim 

pracownikom WIOŚ za wkład pracy w ochronę środowiska. Złożył również podziękowania 

pracownikom Wydziału ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.  
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Ad. 7  

a) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (dane niepodlegające 

udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej) na działalność kierownika jednostki organizacyjnej  – Dyrektora 
Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim wraz z uzasadnieniem jest z załącznikiem nr 10 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji p. Adam Krzyżak – zwrócił się o sprostowanie błędów 

literowych w tekście uchwały oraz w uzasadnieniu podając konkretne słowa.  

 

W dyskusji głos zabrali :  

 

P. Piotr Cybułka powiedział, że w trakcie rozpatrywania skargi na posiedzeniu Komisji  

Organizacyjnej, osobiście wstrzymał się od głosu. Po otrzymaniu tekstu uchwały                           

wraz z uzasadnieniem ma na tyle wątpliwości, że zagłosuje przeciw rozstrzygnięciu skargi 

uznającej ją za bezzasadną.  Zwrócił się do radnych o refleksje w tym temacie, bowiem 

wszystkie dotychczasowe skargi miały jednakowy skutek, mianowicie bezzasadne. W tym 

wypadku sprawa jest skomplikowana, uważa bowiem że Komisja do końca nie 

rozpatrzyła wszystkich problemów zawartych w skardze np. sposobu rekrutacji dzieci do 

poszczególnych oddziałów. Gdy spojrzy się na wyjaśnienia tych zarzutów z zapisów 

uzasadnienia, wypowiedzi stron na posiedzeniu Komisji np. w kwestii dystrybucji 

pieczywa ze skargi wynika, że nauczyciele wynosili pieczywo. W sprawie 

przygotowywania posiłków dla dzieci i korzystania z obiadów przez nauczycieli                              

i Dyrektora podane rozporządzenie mówi o pobieraniu opłaty we wszystkich typach szkół 

i placówkach oświatowych. W § 63 ust 4  określono, że koszt „wsadu do kotła” ustala 

dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.  Przytaczając fakt rozpatrywania 

innej skargi zapytał, jakie przepisy wskazują iż specjalny ośrodek nie podlega tym 

samym przepisom co stołówki w innych szkołach prowadzących dożywianie i braku 

możliwości korzystania pracowników z obiadów, podczas gdy przed 2 laty mieli taką 

możliwość. W innych szkołach nauczyciele korzystają z posiłków. Rodzice uczniów 

finansują „wkład do kotła”, pozostałe koszty pokrywa organ prowadzący, a  w przypadku 

nauczycieli stawka jest zwiększona i pokrywa całość poniesionych kosztów.   

W kwestii sporządzania prezentacji multimedialnej powiedział, że punkt ten wzbudził 

najwięcej kontrowersji wśród członków Komisji, dotyczy danych osobowych. Zdaniem 

radnego tak nie powinno być, że dany nauczyciel na wywiadówce ujawniał nagranie                    
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w celu dydaktycznym.  Zapytał, gdzie jest zapis, że nagranie jest jedną z form diagnozy           

i dodał, że nie ma takiego zapisu.    

Zważywszy na przedstawione uwagi zwrócił się do radnych o zagłosowanie zgodnie                      

z własnym sumieniem. Osobiście uważa, iż sprawa jest niedostatecznie wyjaśniona                        

i głosować będzie przeciw podjęciu uchwały.  

 

P. Adam Krzyżak – Przewodniczący Komisji Organizacyjnej  opierając się na 

stwierdzeniu p. P. Cybułki, że nie głosował za uznaniem skargi za bezzasadną powiedział, 

że w obecności wszystkich członków Komisji jako Przewodniczący zwracał się odniesienie 

się do zarzutów zawartych w skardze w obecności obydwu stron. Nie było wątpliwości ze 

strony członków Komisji, nie było wniosków, stąd przedstawiono projekt uchwały                        

w przedłożonym brzmieniu. Odnosząc się do meritum sprawy powiedział, że Komisja 

opiera się na dowodach, które powinny być przedstawione przez skarżącego, aby Komisja 

mogła się do nich odnieść.  

Dalej powiedział, że kwestia oceny będzie zawsze inna, p. P. Cybułka mówi, że 

nauczyciele brali chleb. Tymczasem zarzut ten był wyjaśniony, każdy kto chciał mógł brać 

chleb, który pozostał  bo i tak nie nadawał się do jedzenia w dniu następnym. 

W sprawie niekorzystania z posiłków przez nauczycieli  powiedział, że  w chwili obecnej   

stan ten nie może wskazywać na nadużycia. 

W kwestii ujawniania wizerunku ucznia powiedział, że jest to sposób na 

udokumentowanie jego postępów. Dla radnego argument ten jest niewystarczający, 

tymczasem inni członkowie nie mieli wątpliwości w tej kwestii, stąd uznano zarzut za 

bezpodstawny.   

W sprawie ujawnienia nazwiska powiedział, że z protokołu nie wynikało, że zostało ono 

upublicznione. Z kolei w sprawie zawyżenia subwencji oświatowej, na którą miał mieć 

wpływ stopień niepełnosprawności powiedział, że z treści pisma Kuratorium Oświaty 

wynika, że nie ma takiej zależności.  

Podsumowują powiedział, że wymienione elementy sprawy wpłynęły na to, że Komisja 

zagłosowała za nie uwzględnieniem skargi. Zwrócił się o przyjęcie uchwały w  

wypracowanym przez Komisję  brzmieniu.   

 

Z kolei głos zabrała p. Beata Rączka -  Dyrektor ZPSWR, która w pierwszej kolejności 

odniosła się do wypowiedzi radnego p. P. Cybułki. 

Powiedziała, że z treści uzasadnienia projektu uchwały wynika, iż nauczyciele mogli 

wynosić pieczywo, jednakże Skarżąca  w swojej skardze mówi, że nauczyciele i Dyrektor 

okradali dzieci z pieczywa, co stanowi różnicę w ocenie.  

W sprawie przepisów, które nakazują odmiennie traktować stołówki w szkołach                             

i specjalnych ośrodkach powiedziała, że takie unormowania funkcjonują. Dla szkół jest to 
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ustawa o systemie oświaty, z kolei do stołówek przy specjalnym ośrodku szkolno – 

wychowawczym zastosowanie mają przepisy  przytoczonego rozporządzenia. 

Następnie powiedziała, że p. P. Cybułka „wchodzi w kompetencje moich nauczycieli”. 

przygotowywane prezentacje to nagrania video, jest to narządzie pracy, ażeby 

monitorować, diagnozować, określać postępy dzieci.  Dodała, że nagranie sporządzane                     

w porozumieniu z rodzicami. Szanowane jest stanowisko tych  którzy nie wyrażają zgody 

na upublicznianie wizerunku. W przedmiotowej sytuacji nie miało  miejsca upublicznianie 

wizerunku, gdyż prezentacja miała miejsce na wywiadówce. Do twierdzenia skarżącej, że 

były widoczne plecy jej dziecka, wyjaśnić należy, że nauczyciel zadbał o to, aby nie była 

widoczna twarz.   

Następnie powiedziała, że skarga skierowana do Kuratorium Oświaty w Katowicach 

zawiera liczne pomówienia godzące w dobre imię nauczycieli ZPSWR. Ich obecność na 

sesji jest dowodem przeciwstawienia się takim praktykom, natomiast obowiązkiem 

Dyrektora zgodnie z art. 63 karty nauczyciela jest występowanie w obronie nauczycieli, 

gdy ich uprawnienia zostaną naruszone. Obowiązek taki spoczywa również na organie 

prowadzącym. Wobec powyższego w najbliższych dniach zostanie złożone doniesienie do 

Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez Skarżącą. 

Rozważane jest również, czy wystąpienie publiczne p. P. Cybułki na XXVI sesji Rady 

Powiatu nie nosi takiego znamiona, ponieważ radny zaangażował się mocno w konflikt 

twierdząc, że jest rozwojowy.   

Od 3 lat w ZPSWR przeprowadzane są kontrole, czasami dwie dziennie, co jest niezwykle 

trudną sytuacją dla Dyrektora i wszystkich pracowników. Kontrole dezorganizują pracę                      

z dziećmi upośledzonymi umysłowo i autyzmem. Każda kontrola fatalnie wpływa na 

wszystko to, co w placówce się dzieje. Z kolei z  braku zaleceń należy się cieszyć. Jeśli 

takowe byłyby należy je wdrożyć, ale nie po to aby kogokolwiek karać, wmawiać że jest 

beznadziejnym, ale żeby usprawnić pracę placówki.  

 Dodała, że jest świadoma swoich błędów, jeśli takowe popełni  jest gotowa na 

przyjmowanie słów krytyki, lecz nie należy wmawiać jej, że jest beznadziejna nie podając 

konkretnych argumentów.  

Następnie odczytała treść pisma skierowanego do Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Pismo jest załącznikiem nr 11  do protokołu.  

 

Następnie głos zabrała Skarżąca -  zwracając się do Dyrektora ZPSWR oraz nauczyciela 

p. Klimy poruszyła sprawę wydanego orzeczenia wobec jej dziecka, z którego powinno 

wynikać przypisanie do określonej klasy. Stwierdziła, że placówce zależało na określonym 

orzeczeniu, które przekłada się na wysokość subwencji na ucznia Tymczasem jej zdaniem 

dziecko było uwsteczniane i cieszy się, że zabrała je „z tego bagna”. Obecnie dziecko w 
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innej szkole ma dobre oceny. Poruszyła również sprawę  podręczników dla ucznia, 

twierdzeniu  nauczyciela, iż  podręczniki nie są wymagane. 

Zarzuciła również, że nie zapewniono opieki nad uczniami w dniu pogrzebu pracownika, 

oraz prowadzone zbiorki na zakup prezentów dla pracowników i Dyrektora.  

Powiedziała, że nic innego nie umieją zrobić, tylko grozić sądem, prokuraturą. Obecnie jej 

dziecko ma braki, gdyż  było traktowane jak w przedszkolu.  

 

P. Beata Rączka – Dyrektor ZPSWR  powiedziała, że poruszone kwestie przez                         

Skarżącą zostały dokładnie wyjaśnione.   W wyniku kontroli doraźnej stwierdzono, że syn 

Skarżącej nie był na tzw. klasach życia. Skarżąca operuje starym nazewnictwem, obecnie 

są to zespoły edukacyjno – terapeutyczne, w których są dzieci ze znacznym i 

umiarkowanym stopniem upośledzenia, zaś z lekkim  realizują inną podstawę 

programową. Kontrola Kuratorium nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.     

Następnie powiedziała, że inne  przedstawione kwestie  są pomówieniem, dobrze że 

nauczyciele (obecni na sesji)  są tego świadkami.  W sprawie niezapewnienia opieki  nad 

uczniami w dniu pogrzebu nauczyciela powiedziała, że wobec tej sytuacji skierowano 

pisma do rodziców, aby uwzględnili chęć nauczycieli do udziału w pogrzebie i o lekcjach w 

godz. 8 do 10. z informacją, że w przypadku konieczności zapewniania opieki zostanie 

ona zagwarantowana. W konsekwencji opieką nauczycieli było objętych 6 uczniów.    

Dodała również, że dokładane są starania, aby dzieci miały poczucie bezpiecznego, 

godnego, dobrego przebywania w świetnie wyposażonej, ze specjalistami szkole. 

Kwestionowane przez skarżącą kwalifikacje zawodowe były przyczyną do kontroli 

kuratoryjnej. Powiedziała, że nie wie na jakiej podstawie skarżąca kwestionuje 

wykształcenie, czym się kieruje, skąd ma dostęp do takich informacji, akt osobowych, 

różnicuje nauczycieli pod względem  kwalifikacji.  Dodała, że uważa iż ktoś wykorzystuje 

mamę byłego ucznia i uważa, że jest to element pewnej układanki, która od 3 lat jest  

inicjowana przez niewielką,  ale skuteczną grupę pracowników placówki.  

 

P. Piotr Cybułka -  ad vocem powiedział, że nie będzie analizował całości wystąpienia,  

trzeba się z nim zapoznać. Stwierdził, że p. Dyrektor ma łatwość wypowiadania się, nie 

wszystkie wypowiedzi są sensowne i przemyślane. Powiedział również, że Dyrektor nie 

odpowiedziała na zapytanie o przepisy, na podstawie których są zróżnicowane możliwości 

korzystania z posiłków w szkołach  przez nauczycieli. Następnie powiedział, że znane są 

mu dobre strony szkoły, nie kwestionuje osiągnięć, zna rodziny i dzieci, które biorą udział 

w bardzo dobrych zajęciach. Dodał, że w wypowiedzi Dyrektora nie było odniesienia się 

do zarzutów, pytania  które formuje nie wynikają z dokumentów, którymi dysponuje 

każdy radny. Dodał, że nie użył stwierdzenia typu przestępstwa.  
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P. Beata Rączka - Dyrektor ZPSWR poinformowała, że § 64 rozporządzenia                          

o specjalnych ośrodkach szkolono – wychowawczych mówi, że dyrektor ustala z organem 

prowadzącym wysokość opłat i inne sprawy związane z funkcjonowaniem stołówki na 

terenie placówki.  

Kwota wyżywienia, kto ją pobiera, zostały określone w uchwale Zarządu Powiatu z 

sierpnia 2012 roku.   

W kwestii stwierdzeń przestępstwa powiedziała, że był to jej odbiór, radny formułuje 

pytania insynuując przestępczy charakter działań. W taki sposób zostało to odebrane 

przez kolegów dyrektorów i inne osoby. Prokuratura zbadała wszystkie sprawy, które 

zostały wniesione i nie ma żadnych uchybień ze strony Dyrektora.  

W kwestii obiadów powiedziała, że taka była opinia prawna organu prowadzącego, że nie 

ma podstawy prawnej, ażeby nauczyciele i pracownicy korzystali z posiłków, stąd wydane 

zostało zarządzenie o wysokości kosztów tylko dla dzieci.   

 

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala zwrócił uwagę, iż dyskusji, zadawane 

pytania wykraczają poza skargę, rozpatrywana jest skarga przedstawiona Radzie Powiatu 

i prosił o niewykraczanie poza meritum sprawy.  

 

P. Piotr Cybułka –  powiedział, że wobec stwierdzeń, że nauczyciele ze względu na 

przepisy nie mogą korzystać z posiłków zapytał, czy i takie zarządzenie wydał Starosta.  

 

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala zwrócił uwagę, iż zapytanie wykracza poza 

zakres skargi.  

 

Innych głosów w dyskusji  nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu 

p. Eugeniusz Wala zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały 

w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 

15 radnych, 3 głosy były przeciwne   i 3 głosy były wstrzymujące.  

 

Uchwała Nr XXXVII/357/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy                 
z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej  – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - 
Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta.  
Uchwała jest  załącznikiem nr 12 do protokołu. 

 

b)  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające 

udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej) na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – 
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Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni 

wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 13 do protokołu.   

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  

 

W dyskusji p. Łukasz Krzyształa zwrócił się o potwierdzenie, że wszystkie prace zostały 

wykonane, co potwierdził Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala na podstawie 

informacji Dyrektora PZD złożonej na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej.  

   

    Innych głosów nie było.  

  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych                               

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XXXVII/358/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy                 

z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) na działania 

kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, została podjęta  

Uchwała załącznikiem nr 14 do protokołu 

 

Ad. 8 

Przedłożona przez Zarząd Powiatu informacja w zakresie działalności kulturalnej                            

i sportowej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe jest załącznikiem nr 15 do 

protokołu. 

 

Prezentację multimedialną w powyższym temacie przedstawiła Naczelnik Wydziału 

Strategii i Rozwoju Powiatu p. Donata Malińska.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala ogłosił o godz. 17:35  przerwę                    

w obradach, a po jej zakończeniu o godz. 17:50 przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad.  

 

Ad. 9   

a) Projekt  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu 
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Śląskim, wchodzącej  w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu 

Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92, jest załącznikiem nr 16  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 

oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział wzięło 19 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych                                 

i wstrzymujących nie było.   

 

 
Uchwała Nr XXXVII/359/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych 

im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej  w skład 

Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92, 

została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 17  do protokołu. 

 

b) Projekt  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum 

Profilowane w Wodzisławiu  Śląskim,  wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. 

14 Pułku Powstańców Śląskich   w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, 

jest załącznikiem nr 18 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz 

Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 18 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych                              

i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr XXXVII/360/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie 

zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Wodzisławiu  

Śląskim,  wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich    

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 19  do protokołu. 

 

c) Projekt  uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu 

Śląskim sporządzonego za rok obrotowy 2013, jest załącznikiem nr 20 do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 21 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych                               

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XXXVII/361/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                              

i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok 

obrotowy 2013, została podjęta.   

Uchwała stanowi załącznik nr 21  do protokołu. 

 

d) Projekt  uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały                             

Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011 roku                          

w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem 

tworzącym, jest załącznikiem nr 22 do protokołu.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisję Organizacyjną. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie 

było.  

 
Uchwała Nr XXXVII/362/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad 

zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 

aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 23  do protokołu. 

 

e) Projekt  uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim za I półrocze roku budżetowego, jest załącznikiem  nr 24  do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisję Budżetu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 21 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych                              

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXVII/363/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i 
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Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za I półrocze roku 

budżetowego, została podjęta. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 25  do protokołu. 

 

f) Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów  

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, jest 

załącznikiem  nr 26  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej. 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 21 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych                             

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów  aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 27  do protokołu. 

 

g) Projekt  uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest 

załącznikiem  nr 28  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję  

Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.   
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Uchwała Nr XXXVII/365/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                       

i społecznej osób niepełnosprawnych, została podjęta. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 29  do protokołu. 

 

h) Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, jest 

załącznikiem   nr 30  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz  

Komisję  Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było. 

  

Uchwała Nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2014 rok”,  została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 31  do protokołu. 

 

i) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                    

Nr XXVI/268/2012 z dnia  21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023, 

jest załącznikiem   nr 32   do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.  

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych nie było,                   

1 głos był wstrzymujący.  

  

Uchwała Nr XXXVII/367/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia  21 

grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

j) Projekt  uchwały w sprawie, zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 

Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2013 roku wraz z załącznikami, jest załącznikiem                   

nr 34 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Autopoprawkę do projektu uchwały w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił p. Mariusz 

Rakowski – Skarbnik Powiatu.  

 
Zmiany dotyczyły brzmienia  § 3 
 
1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 

zmiany w planie dochodów łącznie            dochody ogółem   436 764  
                                                             dochody majątkowe – 56 139 
zwiększenie planu dochodów                    dochody ogółem  542 903 
                                                             dochody majątkowe   50 000 
dochody własne powiatu dochody ogółem  542 903 

                                                                  dochody majątkowe 50 000 
801 Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów 
                                                             dochody ogółem  50 000 
                                                             dochody majątkowe 50 000 
 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
                                                             dochody ogółem  50 000 
                                                             dochody majątkowe 50 000 
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  50 000 
wydatki majątkowe  50 000 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, 1 głos był  wstrzymujący, głosów 

przeciwnych nie było.   

  

Uchwała Nr XXXVII/368/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 

grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 roku 

wraz z załącznikami, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

k) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd 

Powiatu Wodzisławskiego poręczenia kredytu długoterminowego w wysokości 

10 000 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia przez Powiatowy Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                    

w Wodzisławiu Śląskim,  jest załącznikiem nr 36  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję  

Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 1 głos był przeciwny i 2 glosy 

wstrzymujące.  

  

Uchwała Nr XXXVII/369/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

poręczenia kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 zł 

planowanego do zaciągnięcia przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
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l) Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu 

Wodzisławskiego Andrzeja Korbicy, jest załącznikiem  nr 38  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisję 

Organizacyjną.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 21 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych                                 

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXVII/370/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Andrzeja Korbicy, 

została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

m) Projekt  uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Wodzisławskiego Pani Katarzyny Brachmańskiej jest załącznikiem      

nr 40  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisję 

Rewizyjną.   

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 

 Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 21 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych                                

i wstrzymujących nie było.         

  

Uchwała Nr XXXVII/371/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pani  

Katarzyny Brachmańskiej, została podjęta.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił projekt uchwały w sprawie  

powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego  w sprawie 

wyboru Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, który jest załącznikiem nr 42 do 

protokołu.  

Następnie zaproponował kolejno następujących radnych do składu Komisji Skrutacyjnej:  

P. Krystynę Smuda, która wyraziła zgodę na kandydowanie,  

p. Adama Krzyżaka, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

p. Piotra Cybułkę, który wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Innych kandydatur nie przedstawiono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu                       

p. Eugeniusz Wala zaproponował zamknięcie listy i przeprowadził głosowanie w tej 

sprawie.  

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za zamknięciem głosowało 21 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było.       

 

Z kolei Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił kandydaturę p. Katarzyny 

Brachmańskiej na Członka Zarządu Powiatu. Pismo do Przewodniczącego Rady jest  

załącznikiem nr 43 do protokołu.  

 

Następnie Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 

przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

w celu przeprowadzenia głosowania tajnego  w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych   i wstrzymujących nie było.         

 

Uchwała Nr XXXVII/372/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego                

w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta.   

Uchwała stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej  p. Adam Krzyżak  przedstawił protokół z jej  

ukonstytuowania, który jest załącznikiem nr 45 do niniejszego protokołu oraz przedstawił 

zasady głosowania tajnego.  

Następnie zapytał p. Katarzynę Brachmańską o zgodę na kandydowanie na Członka 

Zarządu Powiatu.  



 26

P. Katarzyna Brachmańska wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Następnie odbyło się głosowanie tajne w celu wyboru Członka Zarządu Powiatu.  

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Adam Krzyżak 

przedstawił protokół z przeprowadzonego głosowania, który wraz z kartami do głosowania 

jest załącznikiem nr 46 do protokołu.   

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu  Wodzisławskiego, jest 

załącznikiem nr 47 do protokołu.  

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Zarząd Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przedstawił Uchwałę                          

Nr XXXVII/373/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyboru Członka 

Zarządu Powiatu  Wodzisławskiego, która jest załącznikiem nr 48 do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala złożył gratulacje nowo 

wybranemu Członkowi Zarządu Powiatu Wodzisławskiego p. Katarzynie Brachmańskiej.  

Z kolei p. Katarzyna Brachmańska podziękowała za oddane na nią głosy zapewniając, 

iż dołoży wszelkich starań, aby sprostać obowiązkom.  

 

Ad. 11  

W punkcie tym zabrała głos p. Bożena Capek Dyrektor PPZOZ odnosząc się do 

interpelacji  p. Piotra Cybułki.  

Stwierdziła, że w miesiącu czerwcu br. Rada Powiatu przyjmowała sprawozdanie 

finansowe za rok 2012 r. połączonego zakładu. Obejmowało ono bilans rachunku zysku                   

i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz 

sprawozdanie z działalności. W m-cu wrześniu odbyła się sesja dot. służby zdrowia.                   

W przedłożonym materiale przedstawiona została sytuacja finansowa -  dochodów, 

kosztów, płynności finansowej i stanu zobowiązań. Ponadto udostępniono radnemu 

sprawozdanie F01  o sytuacji finansowej szpitala.  

Powiedziała również, że z uwagi na poręczenie kredytu jako Dyrektor uczestniczyła                    

w wielu posiedzeniach Komisji omawiając na bieżąco sytuację finansowa szpitali.                        

O wyniku finansowym co miesiąc składana jest informacja do Wydziału Zdrowia.                       

Również na stronie internetowej szpitala w związku z ogłoszeniem postepowaniu na 

udzielenie kredytu znajdują się wszystkie informacje dot. aktualnej i bieżącej sytuacji 

finansowej szpitala.  
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Ad. 12 

Nie odnotowano. 

 

Ad. 13  

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, o następujących 

pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu :  

- odpowiedzi na interpelację p. Piotra Cybułki w sprawie ukrywania przez Starostę 

istotnych informacji o nieprawidłowościach finansowych ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim, 

- doręczeniu prawomocnego orzeczenia i zwrocie akt w sprawie skargi TEB SA w Poznaniu, 

przez WSA,  

- piśmie użytkowników terenów rekreacyjnych w Olzie do Wójta Gminy w sprawie 

dokończenia kanalizacji – pismo do wiadomości Rady Powiatu,  

- interpelacjach  Posła RP p. Henryka Siedlaczka oraz udzielone odpowiedzi.  

Ww. pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu.  

 

Następnie poinformował, że Pani Teresa Glenc złożyła rezygnację z  członkostwa                                

w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego.  Wobec powyższego zaproponował, aby                    

p. Marian Drosio został członkiem ww. Rady.  

P. Marian Drosio wyraził zgodę.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że następna sesja 

zwołana zostanie na dzień 19 grudnia  2013 r.  o godz. 13:30, po czym przedstawił 

harmonogram posiedzeń komisji na miesiąc grudzień..  

Informacja o uczestnictwie Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady                             

w uroczystościach jest załącznikiem nr 49 do protokołu.  

 

Ad. 14 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 

zamknął obrady XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 18:15.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera.  

             Przewodniczący Rady 

 

       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 

 
 
 


